
R A D A GMINY 
w Lipniku 

woj. świętokrzyskie 

Uchwała Nr XXV/191/2012 

Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 25 września 2012r 

w sprawie: zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z artykułem 64 i 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gmimiym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Lipniku uchwala co następuje: 

§1 

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 
otrzymuje następujące brzmienie: 

„§1. Tworzy się Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, w skład którego 

wchodzą gminy : Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, 

Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie , Samborzec i Sandomierz zwany 

w dalszej części Związkiem. Siedzibą Związku jest miejscowość Baćkowice." 

§2 

Dotychczasowa treść § 4 Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4. 1 Zadaniem Związku jest planowanie i wykonywanie zadań publicznych w zakresie 

wspólnej polityki zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekami oraz tworzenia warunków 

niezbędnych do utrzymania porządku i czystości w rozumieniu ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej „Ustawą", na 

terenach gmin będących, uczestnikami Związku w dziedzinie gospodarki odpadami, 

polegające na: 

1) ustaleniu lokalizacji wspólnych inwestycji; 

2) przeprowadzeniu stosownych prac koncepcyjnych dla planowanej inwestycji 

wspólnej; 



3) przeprowadzeniu postępowania w zakresie wymaganym przepisami prawa dla 

prawidłowej realizacji planowanych inwestycji wspólnych oraz ich odbioru 

i rozliczenia; 

4) tworzeniu warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 

i porządku na terenie gmin będących uczestnikami Związku, w tym zapewnieniu 

wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; 

5) wspólnej budowie, utrzymaniu i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych w Janczycach dla gmin uczestników Związku; 

6) objęciu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenach gmin Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, 

Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, Sadowie oraz utworzeniu 

na terenach tych gmin punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w sposób zapewniający łatwy dostęp do wszystkich mieszkańców, w tym wskazanie 

miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; 

7) nadzorze nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

na obszarze gmin Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, 

Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, Sadowie systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 

8) ustanowieniu dla gmin Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, 

Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, Sadowie uczestników 

Związku, jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego 

co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 

wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; 

9) utworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin Baćkowice, Bogoria, 

Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, 

Samborzec, Sadowie w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych; 

10) zapewnieniu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji na terenach gmin Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, 



Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, 

Sadowie; 

11) prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami, komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych na terenach gmin Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, 

Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, 

Sadowie; 

12) realizacji dla gmin od których Związek przejął zadania własne związane z systemem 

gospodarowania odpadami następujących obowiązków: 

a) udostępnieniu na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informacji o: 

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej 

gminy, zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, 

- osiągniętych przez Związek oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 

Ustawy, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w 

art. 6f ust. 2 Ustawy, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: firmę, oznaczenie 

siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów, zbierających 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres 

albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy 

punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy; 

b) corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie wynikającym 



z Ustawy, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; 

13) zapobieganiu bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

zwierząt na terenach gmin Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, 

Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sadowie, 

Sandomierz 

2. Na zgodny wniosek gmin - uczestników Związku, przyjęty w trybie przewidzianym 

w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, mogą być przez Związek przejęte inne 

zadania publiczne wykonywane przez gminy, w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 
R A D ^ ^ g m Y 

Simisław Mazur 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXV/191/2012 

Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 25 września 2012r 

w sprawie: zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki przedstawił projekt zmian 
do Statutu Związku odzwierciedlający aktualną liczbę gmin członkowskich oraz dostosowujący 
strukturę Związku do wykonywania zadań wynikających z art. 3 ust. 2 i 2a znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 

W tym stanie rzeczy podjecie Uchwały jest zasadne i konieczne. 

Wojciech Zdyb 


